
PROGRAMAÇÃO: 

XVII Settimana della lingua italiana 
nel mondo: L’italiano al cinema, 

l’italiano nel cinema 
Belo Horizonte, 16/19.10.2017

Segunda-feira 16/10 

Local:  sala 2001, FALE-UFMG 

8:30   Cerimônia de abertura.  

 8:50   Palestra “ O cinema de Luchino 

Visconti”- Ana Luiza Fatorelli (Mestre 
em Artes – Cinema pela EBA-UFMG). 

  9:30    Intervalo. 

9:45  Apresentação dos projetos:  
"Uno, nessuno, centomila: concorso 

letterario per i 150 anni dalla nascita di 

Pirandello. Dalla novella al teatro." - 
Prof.a Daria Porseo (Fundação Torino). 

  "Da Giovanni Boccaccio al cinema: 

l’utilizzo didattico del film 

nell’educazione letteraria." - Prof. 
Riccardo Cassoli (Fundação Torino). 

   10:15    Palestra “A 

competência pragmática nos 

livros didáticos de italiano L2” 
 - Adriana Porcellato 
(doutoranda USP). 

11:00  Leitura dramática do 
texto "Françesco va da lu 

papa a Roma" sob orientação 
da profa. Anna Palma 
 (UFMG). 

11:30 Apresentação "Madri, 

matrigne e cenerentole: la 

musica classica nel cinema" 
 sob a orientação da profa. 
Rosalba Principato (Leitora 
MAE - Itália). 
 

Ana Fatorelli:  é graduada em Letras, com 

ênfase em Cinema, pela Faculdade de Letras 

da UFMG e mestre em Artes, na área de 

estudo em Cinema, pela Escola de Belas Artes 

da UFMG. É autora da dissertação “Uma 

tradução cinematográfica: Noites Brancas, de 

Luchino Visconti”. Já trabalhou em 

premiados longas e curtas-metragens 

mineiros. Desde 2008, trabalha como 

roteirista da TV UFMG, no Centro de 

Comunicação da Universidade.

Adriana Porcellato: é graduada em Letras 
(UFMG 2006), com mestrado em Linguística 
Aplicada(2013) com a dissertação "Aspectos 
Culturais e Interculturais nos Livros Didáticos: 
Italiano e Inglês em confronto". Desde 2016, é 
aluna de doutorado na USP, onde desenvolve 
sua pesquisa com foco no ensino da Pragmática 
em italiano L2. Foi professora de língua italiana 
junto ao CENEX- Letras da UFMG em 2003 e 
desde 2008 é professora de inglês e italiano em 
diferentes cursos livres de Belo Horizonte.

Lúcia Fulgêncio: possui graduação em Letras - 
Italiano (1974) e graduação em Letras - Francês 
(1975) pela UFMG; mestrado em Linguística (1983), 
doutorado em Linguística e Língua Portuguesa 
pela PUC-MG  (2008) e pós-doutorado pela USP  
(2016). Experiência na área de Linguística, com 
ênfase em Teoria e Análise Linguística e 
Lexicologia, e em Ensino de Línguas Estrangeiras, 
com ênfase em Italiano. Atualmente é professora
na UFMG. É autora, dentre outros livros e artigos, 
da 'Gramática contrastiva italiano-português' 
editada pela Hoepli.

"Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica"



8:30   Mesa redonda "Letteratura, 

Traduzione e Poetica: progetti in 

andamento"  sob a orientação da 
profa. Anna Palma (UFMG).  

 9:45   Intervalo. 

 10:00  Projetos de Iniciação 
Científica na área de italiano. 

  

Terça-feira 17/10 

Local: sala 2007, FALE - UFMG 

Realização e apoio:

Quinta-feira 19/10 

Local: auditório 1007, FALE- 

UFMG 

19:00  "Sessão comentada  por 
Francesco Scaglione (Consulado 
italiano) do filme "Smetto 

quando voglio - Masterclass" 
de Sydney Sibilia (Itália, 2017). 
A exibição do filme será em 
italiano com legendas em 
italiano.

Criação e arte: Maria Luiza Gomes.

10:30  Apresentação dos projetos 

desenvolvidos pelas profas.  Ana 

Maria Chiarini (UFMG) e Lúcia 

Ferrari (UFMG). 

11:00  Palestra "Análise contrastiva: 

alguns exemplos" – profa. Lúcia 

Fulgêncio (UFMG).  


